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Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Dnes popoludní vás pozývame na spoločnú ekumenickú 
bohoslužbu, ktorá bude o 15.00 hod. vo farskom kostole sv. 
Antona a Pavla pustovníkov v Starej Sásovej. Témou tohtoročného 
týždňa ekumenickej modlitby sú slová sv. Apoštola Pavla z listu 
Korinťanom: Je Kristus rozdelený? (1, 1-17). 

Rok Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti

V rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie vás pozývame budovať 
naše farské spoločenstvo Modlitbou za farnosť Katedrála. Zapojiť 
sa môže rodina, spoločenstvo alebo jednotlivec. Pri putovnej svieci 
so symbolom Sedembolestnej Panny Márie sa pomodlí denne 
1 desiatok ruženca. So sviecou sa bude odovzdávať kartička, na ktorej 
je modlitba, konkrétne tajomstvo ruženca a prosby, týkajúce sa 
nášho farského spoločenstva. Svieca s kartičkou sa bude odovzdávať 
vždy v nedeľu pri svätej omši pred požehnaním. Kto sa chce zapojiť, 
môže sa zapísať do poradia na prihlasovacom hárku. Takto sa každý 
deň za nás, ktorí tvoríme katedrálne farské spoločenstvo, či už 
bydliskom alebo účasťou na svätých omšiach, bude niekto modliť a 
na príhovor Panny Márie vyprosovať Božie požehnanie.

Liturgický kalendár:

Pondelok 20.1.
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka 
Sv. Šebastiána, mučeníka

ľub. spomienka

Utorok 21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice spomienka

Streda 22.1. Sv. Vincenta, diakona amučeníka sviatok v Katedrále

Štvrtok 23.1. Sv. Jána Almužníka, biskupa ľub. spomienka

Piatok 24.1.
Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

Sobota 25.1. Obrátenie svätého Pavla, apoštola sviatok

Nedeľa 26.1. 3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



V našej farnosti budeme pokračovať v mesačných katechézach, 
teraz s mariánskou tematikou. 
Časový harmonogram katechéz je na poslednej strane tohto 
Katedrálneho infolistu.
V Roku Sedembolestnej Panny Márie je možné získať úplné 
odpustky. Dekrét nájdete na nástenke.

Ustanovenie mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania

V našej farnosti máme mimoriadnych rozdávateľov svätého 
prijímania. Noví, ako aj aktuálni, budú uvedení do tejto služby aj 
liturgicky a to budúcu nedeľu počas svätej omše o 9.30 hod.

Upratovanie kostola

Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: rod. Koniarová 20 Eur, rod. 
Sedlická 30 Eur.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Sväté omše v anglickom jazyku

Pozývame vás na sväté omše v anglickom jazyku, ktoré budú bývať 
v Katedrále každú sobotu o 16.45 hod.

Príprava na birmovku
Od februára začneme v našej farnosti prípravu na birmovku. 
Pripomíname, že príprava sa týka našich farníkov. Povzbudzujeme 



k príprave aj dospelých, ktorí nie sú pobirmovaní a nemajú prekážku. 
Aj keď sviatosť birmovania nie je potrebná ku spáse, ale bez nej 
nemôžete byť krstnými a birmovnými rodičmi.
Okrem toho je účinnou pomocou v našom kresťanskom živote. 
Dospelí sa budú pripravovať podľa individuálneho plánu, študenti 
v skupinách. Prihlásiť sa môžete do konca januára.

Modlitby matiek

Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Sásovej v dňoch 24.-26.1.2014. 

Program stretnutia:
24.1.2014 (piatok) o 19.20 - Pôst a odprosovanie za svoje hriechy
25.1.2014 (sobota) o 19.20 - Odprosovanie za hriechy tých, ktorí 
ubližujú nám a našim deťom
26.1.20014 (nedeľa) o 19.20 - Chválime Pána za všetko, čo urobil 
v našich životoch

Zápis do 1. ročníka na cirkevnej základnej škole

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bys-
trici oznamuje, že zápis do prvého ročníka školského roka 2014/2015 
sa uskutoční 29.1.2014 od 14.00 do 17.00 hod. v budove školy, Nám. 
Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica.

Základná škola Štefana Moysesa je jediná katolícka základná škola 
v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia. Je to 
alternatíva pre rodičov, ktorí majú právo na výber takej školy pre 
svoje deti, ktorá zodpovedá ich výchovným zámerom. Je však otvo-
rená aj pre všetkých, ktorí s takýmto výchovným zámerom súhlasia.
Informácie o škole možno nájsť na www.zssm.edupage.org a získať 
na telefónnych číslach 048/4153429, 048/4153460.
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